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عه عمر ته انخطاب، قال: قال رسىل هللا صهً 

إوما األعمال تانىيح، وإوما ))هللا عهيه وسهم: 

المرئ ما وىي، فمه كاوت هجرته إنً هللا 

ومه هاجر ورسىنه، فهجرته إنً هللا ورسىنه، 

إنً أو امرأج يتزوجها، فهجرته إنً دويا يصيثها 

 ((ما هاجر إنيه

 ظبد افرمحـ بـ مفدي: َؿاَل احلاؾظ افؽبر

 .ؾؾقبدأ هبذا احلديث ،ـ أراد أن يصـػ ـتاًبامَ  

قهت )أحمذ(: وفيه تىثيه نطانة انعهم  أن يصحح ويته في  

ال  -كم عمم يعمهه، فكم عمم تذون إخالص وويح صادقح

 ال عهً صاحثه، وانعيار تاهلل.ت  قيمح نه، تم هى و  
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 مؼدمة ادمفػ

 .احلؿد هلل، وافصالة وافسالم ظذ رشقل اهلل 

 وبعد:  

 .(؟تعلم أ َ  ة تح  عنوا  هه َّس و  موسوعة م  من  ثالثةائة الالم هي فهذه 

 ...أعرض فوها أبرز الفوائد احلديثوة، والفقهوة، والتفسريية، واألصولوة

 وغريها.

وال،  فام من هي عصارة بحثي وتحقوقي وتحريري لسنوات طم  هذه ادسائؾ

األقوال فوها،  ها وقرأت  ها وحققت  هذه الرسالة إال وراجعت   يفجد ومعلومة ت

 عني اهلل وإياك هبا.ف  مها، ى  غتنم فا ةوجاءتك أهيا القارئ بك  سهول

 وعىل آله وأصحابه أمجعني.  ،ك عىل سودىا حممدارم م وب  ل  اللهم وس      وص  

 .واحلمد هلل رب العالني

 وـتبف ببـاكف: أمحد بـ حمؿقد آل رجب 

 يرحؿ وافدتف رمحة واشعة، وأن يسؽـفا ؾسقح اجلـان. شائاًل اهلل أن

 ـ ـ شفؾ احلسقـقة بؼرية خافد بـ افقفقد ـ مرـز مـشلة أبق ظؿر 

 حماؾظة افؼؿقة ـ مجفقرية مك افعربقة.

 :10225225151واتس أب:      10150512558هاتػ 
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ـتاب جقد  -رمحف اهلل ،فؾشقخ شقد شابؼ (ـةف افس  ؼْ ؾِ )ـتاب 

 .وكاؾع، خاصة ضبعة دار افػتح فإلظالم افعريب

مة اَل فد افعَ اا افقؾضقؾة صقخـم( 5105)َشـة افتل حؼؼفا  

 .،ظف اهللػِ َح  ،مصطػك بـ افعدوي/ثد  َح ادُ 

 ا.كاؾعة جد   -ريػل حػظف اهللظبد افعزيز افط   ب ؾضقؾة افشقختُ ـُ 

 .وأحؽامف احلديثقة ظذ مـفج إوفغ

يث ء بإحادِع مَ  -رمحف اهلل ،فؾغزايل (إحقاء ظؾقم افديـ)ـتاب 

 .ةافضعقػة وافباضؾ

بتحؼقؼ ؾضقؾة افشقخ  ،وأكا دم اإلظدادية ،فف ضبعة وؿد رأيُت  

 إػ حد ـبر. حتؼقؼ جقد، وهق لحمؿد بـ ظبد ادؾؽ افزؽب

 ر افعؾامء مـ هذا افؽتاب:َذ وؿد َح 
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حػظف  ،احلقيـل /افشقخمة اَل ث افعَ د  َح ؾضقؾة ادُ  ؾؼد شؿعُت 

 ومقضقظة.مـ أحاديث ضعقػة مـف بسبب ما ؾقف ر ذ  ُيَ  -اهلل

ـَ  ظبد افؾطقػ بـ ظبد افرمحـ بـ حسـ  /مةاَل ب ؾضقؾة افعَ تَ وؿد 

افؼقل ادبغ دم افتحذير مـ ـتاب إحقاء ) ه:اَم ـتاًبا َش   -آل افشقخ

  كصاري.إشامظقؾ إ /ثد  َح مة ادُ اَل م فف افعَ َد . وؿَ (ظؾقم افديـ

مصطػك افعدوي حػظف  /صقخـا ،ث افػؼقفد  َح مة ادُ اَل ب افعَ تُ ـُ 

 .مـ أكػع افؽتب -اهلل

 وأبرز ـتبف: 

 .تػسر افؼرآن ـاماًل 

 .ـاماًل  (تػسر ابـ ـثر)حتؼقؼ 

، (دقْ مسـد ظبد بـ مُحَ )، و(إظالم ادقؿعغ)، و(ـةف افس  ؼْ ؾِ )حتؼقؼ 

 .ابـ تقؿقة فشقخ اإلشالم (ؿانرْ افػُ )و

 وفف دم افػتاوى: 
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 (.ؿة فعامة إمةؾتاوى مف)

 (.ؾتاوى افـساء)و 

 (.ؾتاوى افػضائقات)و 

 .(جامع أحؽام افـساء)وـتاب  

 .افؽثر وافؽثر وؽر ذفؽ مـ ادمفػات

ح حديث َذَ  -حػظف اهلل ،ؾضقؾة افشقخ افدـتقر حمؿد حسان

 ( جمؾدات.5بؾغ ) ،جزيؾ دم ـتاب ـبر

 وهق متقؾر ظز افـت.

وهق ـتاب:  ،ذم ؾقف افتؼؾقديَ  ،ااإلمام افشقـاين فف ـتاب كاؾع جد  

 .(افؼقل ادػقد دم أدفة آجتفاد وافتؼؾقد)
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 .حديث ضعقػ ((ؽ ٕبقؽافُ ومَ  أكَت ))حديث: 

 ػف ـبار افـؼاد.عَ َض  

ع دم قْ ؼَ عُ ، واإلمام اف(مإُ )ػف اإلمام افشاؾعل دم ـتابف عَ ؾؼد َض 

افـاشخ )اس دم ـتابف َح ، واإلمام افـَ (افضعػاء افؽبر)ـتابف 

 .(وادـسقخ

...(( وؿؾة حقؾتل ،افؾفؿ إين أصؽق إفقؽ ضعػ ؿقيت))حديث:  

 ثبت.حديث ضعقػ ٓ يَ 

ه هلا وٓ رَ ُيؽْ  اؾفذ ،ادرأة إذا شلفت زوجفا افطالق بدون شبب

 .رمَي 

 افشقطان بػرح هبذا أصد افػرح. ووجف افؽراهة أن 

ـّ ادـاؾؼاتختؾِ ادُ ))حديث: أما   .((عات ه
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ؾحرام  ،أيام امرأة شلفت زوجفا ضالًؿا مـ ؽر بلس))وحديث:  

 .((ظؾقفا رائحة اجلـة

 ؾؽالمها ٓ يصح. 

 ٓ يصح. ((د يد ٓمسرُ إن امرأيت ٓ تَ ))حديث: 

ؿ بعد ض ظذ افرشقل صذ اهلل ظؾقف وشؾرَ أظامل إمة ٓ ُتعْ 

 ؟مقتف

 ض ٓ يصح.رَ عْ وـؾ حديث ؾقف أهنا تُ  

إن ادسؾؿ إذا ظاد أخاه ادسؾؿ مل ))افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ؿال: 

َرَؾِة  ل دمزَ يَ   .(5218) أخرجف مسؾؿ ((اجلـة حتك يرجعخَمْ

 .معـك احلديث أكف ظذ ضريؼ يمديف إػ ضريؼ اجلـةت: ؿؾ
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 ظؾقف شبعقن َذ إٓ َص  ،ةوَ ْد  ؽُ ـ مسؾؿ يعقد مسؾاًم ما مِ ))حديث: 

 ظؾقف شبعقن َذ قة إٓ َص ِش وإن ظاده ظَ  .ِز ؿْ ؽ حتك يُ ؾَ أفػ مَ 

 .((ؽ حتك يصبح، وـان فف خريػ دم اجلـةؾَ أفػ مَ 

 رمحف اهلل. ،اب وؿػف ـام ؿال افدارؿطـلافصقو ،حديث ضعقػ

فقر إن صاء ادريض أن تؼقل فف: ٓ بلس، ضَ  َت ْد ـة إذا ظُ افس  مـ 

 اهلل.

 (.2101) ـام ظـد اإلمام افبخاري دم صحقحف

ث ُد إذا ـاكت افػتـ ملمقكة ومل حَتْ  ،ظقادة ادرأة فؾرجؾ أمر جائز

 قة.ؾْ َخ 
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ٓ حرج أن يعقد ادسؾؿ ادريض افؽاؾر، بؾ فعؾف يدظقه إػ 

ؾ افـبل ظؾقف افصالة وافسالم، مع ظؿف، ومع عَ اإلشالم، ـام ؾَ 

  افغالم.

ٕكف  ؛فـػسؽ ع ادال دم افبـؽ حرام، وفق مل تلخذ افػائدةْض وَ 

ز إٓ ظـد احلاجة أو ، وٓ جيقمعاوكة ظذ اإلثؿ وافعدوان

 .افرضورة

 ظؾقف مـ افقرؿة، ومل يتؿؽـ ِق ، أو َخ ز ظـ حػظ ماففَج ظَ ـ مَ 

ضعف دم افبـؽ مع إخراج ؾؾف و ؛اشتثامره دم مؼوع معغمـ 

مـ باب افتخؾص مـفا، وٓ يسـفا  ،افػقائد فؾػؼراء وادساـغ

 .فؾبـؽ

 ضع ادال دم افبـؽ.ز فف وق  وتؽقن هذه رضورات ُتَ  
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ؿ ـام شبؼ أن إصؾ ظدم وضع ادال دم افبـؽ إٓ ؾَ عْ وفقُ 

 ػفؿ إمر ظذ ؽر حؼقؼتف.، حتك ٓ يُ حفؾرضورات ـام هق واض

 ضرؿف ضعقػة. ((روا مـ ذـر هاذم افؾذاتأـثِ ))حديث: 

 ـك افشخص ادقت.تؿافـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ هنك ظـ أن يَ 

باخلالف مع إيراد إدفة  تافؽتب افػؼفقة افتل اظتـ ؾ  َج ـ أَ مِ 

 فإلمام ابـ ادـذر. (إوشط)ـتاب  -بإشاكقد

 أفػ َػ وْ أَ  -س أجسادهؿ افعاريةإصباع بطقن افػؼراء اجلائعة، وَش 

 مرة مـ زخرؾة ادساجد وبـاء ادآذن.

 ٓ فقء ؽر أكف ـاؾر. ،ٓ يؼ دسؾؿ أن يعتدي ظذ ؽر مسؾؿ
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 .د افـاساتطبقؼ احلدود ٓ يؽقن ٕؾر

 .وإكام يؽقن فؾدوفة احلاـؿة بافؼيعة 

 وفقس افرظقة. ،ر مـ اختصاص احلاـؿ واحلؽقمةمْ وهذا أَ  

ظذ ؽر  (صفقد)ؼقا ـؾؿة ؾِ طْ قز هلؿ أن يُ جَي  أهؾ اإلشالم ٓ

 .وهذا إمجاع متقؼـ .ادسؾؿ

كحسبف ظـد اهلل مـ  :، وإكام يؼال(صفقد) :ادسؾؿ ـبؾ ٓ يؼال ظ 

 ؟!هذا ادسؾؿ، ؾام بافؽ بافؽاؾر .افشفداء

 ؿقا دم بقان حؼقؼة بعضفؿ افبعض.َد افقفقد وافـصارى َص 

ٍء َوَؿاَفِت َوؿَ }ؿال تعاػ:  اَفِت اْفَقُفقُد َفقَْسِت افـََصاَرى َظَذ َرْ

ءٍ   .[002]افبؼرة:  {افـََصاَرى َفْقَسِت اْفقَُفقُد َظَذ َرْ
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إذا مات وفد افعبد ؿال اهلل دالئؽتف: ؿبضتؿ وفد ))حديث: 

ؾقؼقفقن:  ؟ؾقؼقل: ؿبضتؿ ثؿرة ؾماده .ؾقؼقفقن: كعؿ ؟ديظب

ؾقؼقل  .دك واشسجعؾقؼقل: ماذا ؿال ظبدي؟ ؾقؼقفقن: مَحِ  .كعؿ

 . ((قه بقت احلؿدؿ  ا دم اجلـة، وَش اهلل: ابـقا فعبدي بقتً 

 ا.حديث ضعقػ جد  

يؼقل اهلل تعاػ: ما فعبدي )) اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ؿال: رشقل

دكقا ثؿ احتسبف، ف مـ أهؾ افق  ػِ َص  ادممـ ظـدي جزاء، إذا ؿبضُت 

 . ((إٓ اجلـة

 (.1959) أخرجف افبخاري دم صحقحف
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إضالق ظبارة )ؾالن أظؾؿ أهؾ إرض بؽذا وـذا( مـ 

 .اإلضالؿات اخلاضئة افتل ؾقفا جمازؾة

 .(ـ أظؾؿ افـاسؾالن مِ ) ؼال: وافصقاب أن ي 

مثؾ: افـعل دم اجلرائد  ؛اكتل ادقت جائز بلي وشقؾة ـعْ كَ 

 .أو ؽر ذفؽ ...وافصحػ، أو دم ادساجد أو بسقارة

إٓ تج بف، َي ؾؾقس معف مستـد صحقح  ،ػ دم ذفؽافَ ـ َخ ومَ  

 .وٓ يصح ،حديث حذيػة

ب بؿجرد افبؽاء ظؾقف، وإكام إذا ـان هذا افبؽاء َذ دقت ٓ ُيعَ ا

 .ؾنن هذا مما يمذي ادقت ؛طخ  َس مصحقًبا بـقاحة وتَ 

أو ـان  ،ط دم تعؾقؿ أهؾفرَ ب بف إذا أوىص بذفؽ أو ؾَ َذ وؿد ُيعَ  

 ـتف.هذا إمر مـ ظادتف وُش 
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 ،صقتان مؾعقكان دم افدكقا وأخرة: مزمار ظـد كعؿة))حديث: 

 ثبت.حديث ضعقػ ٓ يَ  ((وركة ظـد مصقبة

 -ؾ ادقت بلي وشقؾة مـ هاتػ أو كت أو وجًفا فقجفتعزية أه

  .جائزة

 وؿت تـتفل باكتفائف. وفقس هلا

تِ  (ؾؾ اإلمام افدارؿطـلظِ ـتاب ) ـُ ب دم ظؾؾ هق أوشع ـتاب 

 .إحاديث

 .ب ظذ مساكقد افصحابةتَ رَ وهق مُ  

 .(ؾؾ ابـ أيب حاتؿظِ ـتاب )وهق دم افتـاول وافؼح أشفؾ مـ  
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دم ؽاية افؼقة دم  -غر حجؿفمع ِص  (ؾؾ ابـ أيب حاتؿظِ ـتاب )

 ب ظذ إبقاب افػؼفقة.تَ رَ وهق مُ  ،اإلظالٓت ودم ضريؼتفا

ؿبة ظؾؿ  اح اهلل ظؾقف وأتؼـ ظؾؿ ظؾؾ احلديث، ؾفذتَ ـ ؾَ مَ 

 .احلديث

، وـان يـفؾ مـ ظؾؿ اضالظفث وزاد د  َح مدارك ادُ  وـؾام اتسعْت  

ـعبف دم افعؾؿ وأصاب  ظال ؛غ، ويديؿ افـظر دم ـتب افعؾؾإوف

 .دم افغافب دم أحؽامف ظذ إحاديث

بؽؾ  احلػاظ إوائؾ ـاكقا  يتؽؾؿقن دم إظالٓت إحاديث

عرؾقن ػظقن إشاكقد وادتقن ويَ ٕهنؿ ـاكقا َي  ؛قْر شفقفة ويُ 

قردون هذا دم أذهاهنؿ رسًدا ويؿرروكف دم فرجال، ويَ حال ا

 أذهاهنؿ رسيًعا.
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عؾ جَي  -افتقشع دم افتصحقح وافتحسغ بافشقاهد وادتابعات

 .أن هلا صقاهد ومتابعاتبحجة  ؼ يصحح افقاهقاتحؼ  ادُ 

 ده.رُ ؾقام يؼبؾف أو يَ  ادحؼؼواحلؼ أن يسيث 

تطقير وإػ تديد وإػ أشافقب ا زال يتاج إػ مؾؿ احلديث ظِ 

بقان فو وترؽقب افطؾبة ؾقف، حفضف وَذْ رْ فف وظَ فتـاوُ  ؛متـقظة

 ن اإلظالل ظذ افقجف افصحقح.ـقػ يؽق

تِ  -رمحف اهلل (مقضل اإلمام مافؽ) صحقح )ب تَ ب ؿبؾ أن ُيؽْ ـُ

 . اجلؿؾة أصح مـفدم (صحقح افبخاري)، فؽـ (افبخاري

ًٓ تِ ـُ  امب وتاريخ افؽتابة أبؾؾقست افعزة   ؼقة ب، وإكام افعزة ب أو

 ل هبا.ستَد ادادة ادُ 
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ؾف رشقل اهلل عَ ٓ يصح حديث دم افـفل ظـ افبقل ؿائاًم، بؾ ؿد ؾَ 

 .ؾف حذيػة بـ افقامنؼَ ـام كَ  ،صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ

صذ اهلل ظؾقف  ـغ ظائشة أن يؽقن افرشقلم ادمموؿد كػت أُ  

 .وهق حمؿقل ظذ ما رأت دم بقتفا .بال ؿائاًم  وشؾؿ

 ؾافبقل ؿائاًم جائز بؼضغ:  

 .ػظ ظقرتف ظـ أظغ افـاسحِ  -

 رتد ظؾقف بعض افبقل ؾقؾقث ثقابف.أن يلمـ أٓ يَ  -

 .د ؾقف خز صحقحرِ ح افرؿبة دم افقضقء مل يَ ْس مَ 

أن  تحب دم افقضقء، إٓ إذا أراد صخصحفا ؽر مسْس ؾؿَ  

 ؾال حرج ظؾقف. ،يؿسحفا تـظًػا بدون تعؾؼ فف بلمر افقضقء

 ٓ يصح فف شـد. وؾاجر(( رّ قا خؾػ ـؾ بَ ؾ  َص ))حديث: 
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ٓ  -اختاذ ادحاريب دم ادساجدظـ ـؾ حديث ؾقف إمر أو افـفل 

 .يصح

 ، ؾادسلفة اخلالف ؾقفا ؿقيؿ اختاذ ادحراب دم ادسجدؽْ ُح  أماو 

 جفتف.وِ  وفؽؾ   ،وؿائؿ

 ٓ يصح. -ك ظـ افؽالم ادباح دم ادسجدفَ ـْ ـؾ حديث يَ 

 بقع وذاء افؼطط أمر جائز.

 .انمرَ بقع وذاء افؽالب حُمَ 

صقد أو ٕي مـػعة، ومل فؾفؾحراشة أو  ا إذا أرد افشخص ـؾبً إٓ 

 جاز فف افؼاء. ،إٓ افؼاء جيد شبقاًل 
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افػحؾ، وهق أن يلخذ  َظْسبافـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ هنك ظـ  

فقحبؾفا فف بؿؼابؾ  ؛رـَ جؾ ذَ فرجؾ ظـده ظِ  افشخص بؼرتف مثاًل 

 .مادي

ًٓ إٓ أن يَ  شخص ومل جيد شبقاًل ث افَح وفؽـ إذا بَ    دؾع ما

 ؾال حرج ظؾقف. ،جؾفصاحب افعِ 

ب ؽَ ْس يُ  -ؿ جسده ومل يتؿؽـقا مـ تغسقؾفَح ػَ افشخص ادقت فق تَ 

 .تغسقؾظؾقف اداء وفق بدون 

حديث  ((ؾال رء فف ، ظذ جـازة دم ادسجدَذ ـ َص مَ ))حديث: 

اه هَ وؿد وَ  .ظـ رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿثبت ٓ يَ  ،مـؽر

 افـؼاد.

ؾ بـ قْ فَ صذ ظذ جـازة ُش  ت أكف صذ اهلل ظؾقف وشؾؿبَ وؿد ثَ 
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 .بقضاء دم ادسجد

 دم ادسجد. ، ظذ أيب بؽر وظؿر ر ي اهلل ظـفاموُصع   

 أن صالة اجلـازة ُتصذ دم ادسجد وٓ إصؽال. :ؾاحلاصؾ

 ((ماَم إٓ ادؼزة واحَل  ))إرض ـؾفا مسجدحديث: 

 ؾ باإلرشال، ـام ؿرره افسمذي وافدارؿطـل وؽرمها.حديث ُمعَ 

ظذ ـراهة صالة اجلـازة دم ادؼابر دـ  بعض افعؾامءدل وبف اشتَ 

  .ختؾػ ظـفا

 وافصحقح جقاز ذفؽ.

َْرِض  َوإِْذ َؿاَل َرب َؽ }ؿقفف تعاػ:  ْٕ َؽِة إيِن  َجاِظٌؾ دِم ا
فِْؾَؿاَلئِ

ا بعد ؿركً  ،اػ بعضفؿ بعًض ؾُ ا َيْ أي: ؿقمً . [21]افبؼرة:  {َخؾِقَػةً 

 . بعد جقؾوجقاًل  ،ؿرن
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  {وهق افذي جعؾؽؿ خالئػ إرض}ـام ؿال تعاػ:  

 .[012]إكعام: 

 .[15]افـؿؾ:  {جيعؾؽؿ خؾػاء إرضو} :وؿال 

 {عؾـا مـؽؿ مالئؽة دم إرض يؾػقنوفق كشاء جل} :وؿال 

 [ . 11]افزخرف: 

ـْ َبْعِدِهْؿ َخْؾٌػ }:وؿال  [014]إظراف:  {َؾَخَؾَػ ِم

 ؿافف ابـ ـثر دم تػسره.

 

وهق ؿقل مجاهر  ،ؿقيَل افعؾامءدم أصح  ر افصائؿطِ ػْ آشتؿـاء يُ 

 .افعؾامء إوفغ وادعاسيـ

 تؼاء ظؿًداـ اشؾؾقس ظؾقف ؿضاء، ومَ  ظف افؼلءرَ ـ ذَ مَ ))حديث: 

ثبت ظـ رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف ٓ يَ  ،حديث ضعقػ ((ؼضِ ؾؾقَ 

 وشؾؿ.
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وإن صاء  ،إن صاء صام :ادتطقع أمر ظذ كػسف))حديث: 

ثبت ظـ رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف ٓ يَ  ،حديث ضعقػ ((أؾطر

 وشؾؿ.

حديث  ((عت جقارحفَش خَل  ،ع ؿؾب هذاَش فق َخ ))حديث: 

 ضعقػ.

ؾ دا بعد ادقت، وافعاجز ؿِ ـ دان كػسف وظَ س مَ ق  افؽَ ))حديث: 

َ  عَ بَ تْ ـ أَ مَ  ثبت ظـ رشقل ضعقػ ٓ يَ (( ك ظذ اهللـَ كػسف هقاها وَت

 اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ.

َٓ ُتْؾُؼقا بَِلْيِديُؽْؿ إَِػ }ؿقفف تعاػ: افتل دم  (افتفؾؽة)ـ معاين مِ  َو

 :[042]افبؼرة:  {افَتْفُؾَؽةِ 
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وظدم إظطاء ـؾ ذي ظدم اجلفاد، وظدم اإلكػاق دم شبقؾ اهلل، 

 .حؼ حؼف، وظدم ضؾب افعؾؿ دعرؾة افقاجبات ظذ أؿؾ تؼدير

ة ٓ يؼتك ظذ ؿتؾ إفؼاء افـػس إػ افتفؾؽ ؾاحلاصؾ: أن

 مباًذا أو بؼب ادحرمات. افشخص كػسف ؿتاًل 

وإكام إفؼاء افـػس إػ افتفؾؽة يشؿؾ تعريضفا فـار جفـؿ بافغػؾة 

 ظـ افقاجبات واحلؼقق.

 .ط  ما زكت امرأة كبل مـ إكبقاء ؿَ 

َب اهللَُ َمَثاًل }واخلقاكة ادذـقرة دم ؿقفف تعاػ: َػُروا رَضَ ـَ ـَ  فَِؾِذي

ْغِ  ـْ ِظَباِدَكا َصاحِلَ ـِ ِم َت َظْبَدْي اَكتَا حَتْ ـَ اْمَرَأَت ُكقٍح َواْمَرَأَت ُفقٍط 

ـَ اهللَِ َصْقئًا َوؿِقَؾ اْدُخاَل افـَاَر َمَع  ا َؾَؾْؿ ُيْغـِقَا َظـُْفاَم ِم َؾَخاَكَتامُهَ

ِع افؽػار افؽػر وإضال: ادؼصقد هبا [01]افتحريؿ:  {افَداِخؾِغَ 

 .مهاظذ أرسار

 .اأهنام َخاَكتَا خقاكَة ِزكً  وفقس ادراد 
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 ،ؿ ذظلؽْ ل افُقشع دم إدراك ُح ْذ بَ هق: آجتفاد دم افؼيعة 

 فف. ممـ هق أهؾ ،بطريؼ آشتـباط

 ،بقل ؿقل افغر مـ أهؾ افعؾؿؿَ  :افتؼؾقد دم إحؽام افؼظقة هق

 جتف.مـ ؽر معرؾة ُح 

(( ـ ٓ ظؼؾ ففؿع مَ ، وهلا جَي ـ ٓ دار ففافدكقا دار مَ ))حديث: 

 .ثبت بحالٓ يَ  ،حديث واهٍ 

 .مـ افؽتب افـاؾعة -ظامر ب ؾضقؾة افشقخ حمؿقد ادكي أيبتُ ـُ 

 ،اينإفب أحؽام افشقخعتؿد دم أحؽامف احلديثقة ظذ وهق يَ  

 رمحات اهلل ظؾقف.
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( احلؿدـ)أو ب (شؿ اهللابـ)بدأ بؾ أمر ذي بال ٓ يُ ))ـحديث: 

 ٓ يصح ظـ رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ. ((أو أجذم ؾفق أبس

م ادممـغ ؼ أُ ابَ احلديث افذي ؾقف أكف صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ َش 

هذه )) :ا، وؿالفؼبَ ؼفا ؾَس ابَ افؾحؿ َش  ِت ؾَ مَحَ  ظائشة ؾسبؼتف، ؾؾام

 ؾ باإلرشال ـام ؿال افـؼاد.عَ مُ  ((بتؾؽ

أشاكقده  ((ؿفرَ جيػ ظَ  نؿبؾ أ قا إجر أجرهطُ ظْ أَ ))حديث: 

 ضعقػة مـ ـؾ ضرؿف.

 وفق بعد زمـ ضقيؾ. ،وجيقز أن تتػؼ مع إجر ظذ إجرة

 ذ إجرة ظذ إذان أمر ٓ حرج ؾقف.اختا

ِ )وزيادة:   زيادة ضعقػة. (اا ٓ يلخذ ظذ أذاكف أجرً ذ ممذكً واخت 
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 افعؾامء أن تشسط ظذ زوجفا دم ظؼد جيقز فؾؿرأة دم أصح ؿقيَل 

 أٓ يتزوج ظؾقفا. -افزواج

شسط ظذ زوجفا دم ظؼد أن تَ   افعؾامءجيقز فؾؿرأة دم أصح ؿقيَل 

 ٓ تسك ظؿؾفا. وـؼؾفا مـ بؾدها أأٓ يَ  -افزواج

ادرأة إذا ـاكت ٓ تعؿؾ ؿبؾ افزواج، ثؿ جاءهتا افقطقػة بعد 

 ؿح هلا بافعؿؾ وفف أن يرؾض.سيَ افزواج، ؾؾؾزوج أن 

ـ ؼيؽغ ما مل َيُ أكا ثافث اف))احلديث افؼدد افذي ؾقف: 

حديث ضعقػ  ((مـ بقـفام أحدمها صاحبف، ؾنذا خاكف خرجُت 

 ثبت.ٓ يَ 

افقـافة جائزة باإلمجاع، وهل تقـقؾ افشخص ؽره بػعؾ أصقاء 
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 ـافبقع وافؼاء واإلجارة. ؛ؿؽـ أن يػعؾفا هقيمباحة 

(( ؽرهقا ظؾقفـسقان وما اشتُ طل وافع ظـ أمتل اخلؾِ رُ ))حديث: 

 معـاه صحقح. وفؽـ أشاكقده ضعقػة ٓ تصح،

وإن مل يصح شـده، ؾنن معـاه  واخلزؿال ظـف ابـ افعريب ادافؽل: 

 .صحقح باتػاق مـ افعؾامء

 

ـؼص بادعصقة.زيد بافطاظة ويَ وظؿؾ، يَ  اإليامن ؿقل

 .قف افصالة وافسالم هق ظبد اهلل ورشقففظقسك ابـ مريؿ ظؾ

وٓ ابـًا فإلفف، ومل  مـ رشؾ اهلل افؽرام، فقس إهًلاؾفق رشقل  

 عف اهلل إفقف.ؾَ بؾ رَ  ،تؿُ يَ 

ـفا افشقخ كاس إفباين رمحات اهلل س  أؽؾب إحاديث افتل ُيَ 

 ؾقفا كظر. -ظؾقف



 30  

 .ج مـ افقفقدية وافـكاكقة ما دامت ظػقػةفؾؿسؾؿ أن يتزو

 .َػ وْ وافزواج مـ ادسؾؿة افعػقػة أَ  

عت دوفة مـ افدول ؾال ـَ ظف اهلل، ؾنذا مَ ر َذَ مْ تعدد افزوجات أَ 

 .اظزة بؿـعف

بام اهتؿفا بف أهؾ  ،ؿ أم ادممـغ ظائشة ر ي اهلل ظـفاـ اهَتَ مَ 

 ب بافؼرآن.ذ  ؽَ مُ  -أها اهللرَ ػاق بعد أن بَ افـ

 ر جائز ٓ حرج ؾقف.مْ أَ  -ودـ جاء معزًيا م ٕهؾ ادقتع افطعاـْ ُص 

د آجتامع إػ أهؾ ادقت وصـقعة افطعام بعد عُ ــا كَ )وحديث: 

 ثبت.حديث ضعقػ ٓ يَ  (مـ افـقاحة -دؾـف
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ًٓ  ظـفغ ظؿر بـ اخلطاب ر ي اهلل أمر ادممـ  .ـان ظاد

ـة، خالًؾا فؾشقعة افرواؾض وهق أمر متػؼ ظؾقف بغ أهؾ افس   

 إذار افػجار.

ـَ أثر:  ٓ أظؾؿ فف  (يا ظؿر ؿَت ؾـِ  ـَت مِ ؾلَ  ،فْت َد ؾعَ  َت ؿْ ؽَ َح )وفؽ

 شـًدا.

 ؿف.حديث ضعقػ مـ ـؾ ضر ((افعؾؿ ؾريضة ُب ؾَ ضَ ))حديث: 

وفؽـ واجب ظذ ادرء ضؾب افعؾؿ دعرؾة افقاجبات ادػروضة 

إن ـان مـ أهؾفا، واحلج إن ـان  ،ـافصالة وافزـاة ؛ظؾقف

 ؿادًرا... وهؽذا.

ـَ مَ ))حديث:  (( جلؿف اهلل بؾجام مـ كار يقم افؼقامةأ ،ؾاًم ؿ ظِ تَ ـ 

 .حديث ضعقػ مـ ـؾ ضرؿف
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 .َؼ ؿ، وأحقاًكا ُيـْ تَ ؾلحقاًكا ُيؽْ  :ف ؾؼف افعؾؿ وـتامكْؼ ـَ وفِ  

 -ذمفام وأ، وافشاؾعل ؾضائؾ أيب حـقػةدم ـؾ ما ورد 

 .  يصح ؾقف رء ظـ رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿٓ

 .ىػسً ر ؾقف مقضقع مُ ـِ ـؾ ما ذُ بؾ 

 ٓ يصح. ((ٓ صالة جلار ادسجد إٓ دم ادسجد))حديث: 

 ٓ يصح حديث دم مدح افعزوبة أو ذمفا.

وافزواج دم اجلؿؾة مستحب، فؽـف بافـسبة فألصخاص تعسيف 

افقجقب، واحلرمة، وآشتحباب، واجلقاز،  إحؽام اخلؿسة:

 وافؽراهة.
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ؿسح يُ مع إذكغ د ؾقف ظذ ثالث مرات، وافرأس اافقضقء ٓ يز

 مرة واحدة.

 قء؟زيد افرجؾ ظذ ثالث مرات دم افقضيَ ئؾ اإلمام أمحد: وؿد ُش 

  بافقشقاس.بتًذ  مُ  رجاًل ٓإ ،اهللَؾَؼاَل: ٓ و

 عؾ افصحابة.ػِ فِ  ؛أمر مستحب  ئختؾقؾ افؾحقة فؾؿتقض

 ل؟ؾ افرجؾ حلقتف إذا تقضؾ  ُي ؾ اإلمام أمحد: ئِ وؿد ُش 

 .اهللؿال: إي و

 -وإشالمفام –صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ  -افـبل  ِي قَ أحاديث إحقاء أبَ 

 .ثبت بحالوٓ تَ  ـؾفا ٓ تصح

وفقس مرؾقًظا فرشقل  ،تػسر افصحايب فؾؼرآن هق اجتفاد مـف

 اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ.
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ج، ـ  غَ ذا ـان ؾقف مققظة أو ؾتـة أو تَ ، إٓ إصقت ادرأة فقس بعقرة

 واهلل ٓ يب افػساد. ،ؾال جيقز ٕكف شقمدي إػ ؾتـة وؾساد

ـ أبرز ظؾامء مِ  -رمحفام اهلل تعاػ ،وابـ ظثقؿغ ابـ باز :افشقخغ

 .دم هذا افعك احلجاز

 ـعؿ شؾقؿظؿرو بـ ظبد اد /ثد  َح ب افشقخ ادُ تُ ـُ 

 .اب كاؾعة جد  تُ ـُ  -دم احلديث

دم ؽاية افـػع  ،دم أحؽام افطالقفل حديثل وفف ـتاب ؾؼ 

وهق (. وؾؼفف وأدفتف ،اجلامع دم أحؽام افطالق)اشؿف:  ،وافـػاشة

 متقؾر ظذ افشبؽة افعـؽبقتقة.

ال ظـف ؾنذا احتؾؿ ؾؼد ز .تؾؿـ مات وافده ؿبؾ أن َي هق مَ  :افقتقؿ

 شؿ افقتؿ.ا
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حديث  ((ه بافـارؼ  ؾبَ  ،بؼز ـاؾر ام مررَت ثقح))حديث: 

 ضعقػ.

ؿ ظذ افرواة، ؽْ ا دم احُل ـتاب مقجز جد   (تؼريب افتفذيب)ـتاب 

 .عف احلاؾظ ابـ حجرَض وَ 

بؾ ظؾؿ احلديث، ـتفل بف ضافب ؽتػل ويَ وفؽـ ٓ يصح أن يَ  

 د أن يتقشع دم افبحث دم ـتب افرجال إخرى.ٓب

 أشاكقده ضعقػة. ((فؽؾ كبل حقض))حديث: 

ؾؼد  ؛ع هللـَ وأظطك هلل ومَ  ،ب هلل وأبغض هللَح ـ أَ مَ حديث ))

 حديث ضعقػ مـ ـؾ ضرؿف. ((ؽؿؾ اإليامناشتَ 
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وشؾؿ هنك ظـ بقعتغ دم بقعة، وهق ما  افرشقل صذ اهلل ظؾقف

 (.قرْ احَل ـ)ك دم أزمـتـا هذه بُيسؿَ 

، ثاًل مدال، ؾقذهب فتاجر شقارات ا تاج صخٌص أن َي  :ومثافف 

ط ْس وؿِ  ،ئة أفػباِم ) :ؾقؼقل فف ؟(بؽؿ هذه افسقارة ـاش) :ويؼقل

 ا.مً ؼَد مُ  عؼسط، ويدؾباف ا، ؾقلخذه(ئة وسمسغباِم 

 :ؾقؼقل ؟(هؾ تشسهيا مـل مرة أخرى) :قلوؿبؾ أن يـؼؾفا يؼ 

 .ائةؼبؾ ويلخذ ادِ ؾقَ  (ئةـاش باِم )

اع ـاش، وافسؾعة ـام ؼسط، وببافؾ ادحؾ ؾاصسى َخ ؾقؽقن دَ  

 .هل مل تتحرك

 .ؾ افرباقَ ـ حِ وهق مِ  ،وهذا بقع مشبقه 
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ظـد  أٓ أكبئؽؿ بخر أظامفؽؿ، وأزـاها)) :حديث أيب افدرداء

وخر فؽؿ مـ إكػاق افذهب  ،ؾقؽؽؿ، وأرؾعفا دم درجاتؽؿمَ 

ا ظدوـؿ ؾترضبقا أظـاؿفؿ قْ ؼَ ؾْ ق، وخر فؽؿ مـ أن تَ رِ وافقَ 

حديث  ((ر اهلل تعاػـْ ذِ ))ؿافقا: بذ. ؿال:  ؟((ويرضبقا أظـاؿؽؿ

 ؾ بافقؿػ.عَ مُ 
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 اخلاتة

آفف  وظذ ،ك ظذ شقدكا حمؿدارِ ؿ وبَ ؾ  افؾفؿ وَش  ؾ  وَص 

  وأصحابف أمجعغ.

 واحلؿد هلل رب افعادغ.

 وـتبف ببـاكف: أمحد بـ حمؿقد آل رجب

هـ 0991مـ صقال فعام  55يقم آثـغ   

م0/5/5104ادقاؾؼ   

بؼرية خافد بـ افقفقد ـ مرـز مـشلة أبق ظؿر ـ شفؾ احلسقـقة 

 حماؾظة افؼؿقة ـ مجفقرية مك افعربقة.
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